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lnstitui a prática do teste do bracinho, nas

consultas pediátricas, em crianças a partir de três
anos de idade, atendidas pela rede pública de
saúde no âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e lnstitui a realização do "Teste do Bracinho" em crianças a partir dos 3 anos de idade,
que passa a fazer parte integrante do protocolo de consultas pediátricas regulares feitas pela
rede pública de saúde do Estado do Amazonas.

Art.2e Para efeitos desta Lei, considera-se teste do bracinho aquele realizado em crianças
a partir dos três anos de idade, com a finalidade de aferir a pressão arterial.

Art.3s Todas as crianças a partir de três anos de idade, durante as consultas pediátricas,
deverão ser submetidas à aferição de sua pressão arterial.

Parágrafo único. o procedimento realizado para aferição da pressão arterial da criança
deverá ser realizado por médicos ou enfermeiros que estejam devidamente registrados na
entidade de classe que regulamenta sua profissão.

Art.4e Para a realização do teste do bracinho, deverão ser utilizados os equipamentos e
recursos humanos já disponíveis no Sistema único de Saúde (SUS).

Art. 5s Constituem objetivos do teste do bracinho o rastreio, diagnóstico e prevenção de:

I - hipertensão arterial infantil;

ll - doenças cardíacas;

lll - doenças renais; e

lV - complicações renais, cardiológicas e em retina.

Art. 6s Nas aferições de pressão arterial que apontarem possíveis alterações, fica
assegurado à criança o direito de ser encaminhada para atendimento especializado e realização
de exames complementares.

Art' 7e o Poder Executivo poderá realizar campanhas de conscientização sobre os
problemas decorrentes de hipertensão ínfantil, em conjunto com as demais campanhas
informativas relacionadas à saúde da criança.
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Art. 8s o Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que lhe couber

Art. 9e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 17 dE
setembro de 2019

dual - PL

Av. Mário Ypiranga Monte iro, n.s 3,950 - Ed. Dep. Josó de Jesus Lins de Albuquerque - parque Dez
CfP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

Deputada

Íl@ assembleiaam wwwale.am"gov.br



PODER TEGISTATIVO
ASSEMBLEIA LËGISLAïIVA DO

ESTADO DO AMAZONA5

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, esta propositura tem por finalidade instituir no âmbito
do Estado do Amazonas o "Teste do Bracinho" para diagnosticar hipertensão em crianças, visto
o crescimento dos números de casos relacionados a hipertensão infantil.

O diagnóstico favorece o tratamento da hipertensão, principalmente em crianças. De
acordo com a organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 23% da população apresenta
hipertensão arterial sistêmica. Estima-se, ainda, que 4% da população com idade inferior a L8
anos apresente hipertensão arterial e ainda que a prevalência da doença na faixa dos 3 anos de
idade varie de 2 a L3To, daía recomendação da prática de aferição da pressão arterial a partir dos
três anos de idade.

Segundo divulgado, a OMS considera a hipertensão arterial um problema de saúde pública,
uma vez que o número de casos não para de crescer. As pesquisas mais recentes indicam que a

elevação da pressão arterial na infância representa um fator de risco para que a enfermidade se
manifeste mais tarde, na vida adulta.

Ademais, de acordo com a cardiologista Fernanda Consolim Colombo, diretora cientifica da
Sociedade de Cardiologia de São Paulo, a aferição da pressão arterial deve ser feita,
rotineiramente, em meninos e meninas a partir dos 3 anos."É preciso monitoror a pressão, pelo
menos, duas vezes por ano", diz a cardiologista pediátríca Célia Maria Camelo Silva, da
Universidade Federal de São Paulo.

O " Teste do Bracinho" é feito com um aparelho simples chamado esfigmomanômetro, é
indolor e afere a pressão arterial.

A Constituição Federal atribuiu especial relevância aos direitos da criança e do adolescente
e conferiu posição de destaque à tutela dessa parcela da população, que deve ser exercida pela
família, pela sociedade e pelo Estado.

Arï.227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

Em face do exposto, contamos com a participação dos nobres pares na célere tramitação e
aprovação desta matéria.
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